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SAFETY STANDARDS MUST BE MET FOR FIRE FIGHTING IN
EDUCATIONAL WORKSHOPS IN INDUSTRIAL SECONDARY
SCHOOLS IN THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
)2019  مارس4  وقبلت للنشر2018  اكتوبر15 (وردت

Abstract:
The aim of the research is to establish safety standards for fire fighting within educational workshops in
industrial secondary schools to determine the structural requirements for designing workshops in educational
buildings and meet international standards. To achieve this a questionnaire was made and data collected for
analysis and hypothesis testing using the statistical package of social Sciences (SPSS). Through the adoption of
a number of different statistical methods and after conducting the analysis of research data and testing its
hypotheses find a number of results, most importantly that the standards conform to international and local
standards . The results also indicated that the criteria were based on previous related studies and the research
information was derived from them and recommended that the research should finally be completed on the need
to complete research on international and local standards for factories, companies and workshops within the
industrial zones to approach these standards.
Key words: Safety standards, Educational workshops, Fire Fighting.

: الخالصة
يهدف البحث الى انشاء معايير لالمن والسالمة لمكافحة الحرائق داخل الورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية لتحديد
المعايير االنشائية عند تصميم ورش المبنى التعليمى ومطابقتها بالمواصفات العالمية ولتحقيق ذلك تم عمل استبيان وتم جمع
) من خاللspss( البيانات من مجتمع الدراسة وتحليلها وأختبار الفرضيات باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
اعتماد عدد من اآلساليب اآلحصائية المتنوعة وبعد أجراء عملية التحليل لبيانات البحث واختبار فرضياته توصل البحث الى عدد
من النتائج أهمها أن المعايير تتفق مع المعايير الدولية والمحلية كما اشارات النتائج ايضا الى ان المعايير اسست على دراسات
مرتبطة سابقة وتم استنباط معلومات البحث من خاللها واوصى البحث فى النهاية بضرورة استكمال البحوث حول معايير دولية
. ومحلية خاصة بالمصانع والشركات والورش داخل المناطق الصناعية مقاربة لهذه المعايير

. مكافحة الحريق،  الورش التعليمية،  األمن والسالمة: الكلمات المفتاحية
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المقدمة:
من الصعب أن نمنع وقوع الحوادث  ،ولكن من الممكن أن نحد من
وقوعها وتقليل حجم خسائرها  ،فالعالم اليوم يواجه تحديا كبي اًر في مواجهة

الكوارث والحوادث بأنواعها من خسائر بشرية ومادية  ،فكم تسببت
الحوادث فى كثير من الوفيات  ،وشردت الكثير من العاملين سبل العيش
والكسب  ،هذا إضافة إلى خسائرها المادية التى يتكبدها األفراد أو

الحكومات  ،وما ينطوى على ذلك أحياناً لعدة سنوات قادمة  ،وما يتبعه

من آثارصحية على البشر  ،ويكون سببا في حدوث التشوهات الخلقية

واألمراض المستعصية (.سلطان العذل 2009 ،م).
كما إن توفير متطلبات وسائل وشروط األمن والسالمة في الورش
الصناعية البد أن تبدأ من أول خطوة في المشروع وأن تؤخذ في االعتبار
بدءاً من مرحلة التصميم  ،والتنفيذ  ،والتشغيل  ،وعلى الشركات الهندسية
االستشارية العمل على إدراج الدفاعات األولى للحرائق في مرحلة تصميم

األنتاجية(.حمد المرعي 2007 ،م).
اما عودة محمد فأنه يعد الحرائق أيضا من أكبر األخطار التى تهدد
أمن المنشات  ،وينجم عنها خسائر فادحة في اآلرواح واألموال بما
يهدد إقتصادية المنشأة بالضياع  ،ومن هذا المنطلق كان أهتمام
المسئولين بالدفاع المدني واألمن الصناعي بالعمل علي الوقاية من
أخطار الحرائق  ،وتعد مخاطر الحرائق التى أصبحت تشكل تهديداً

كبي اًر ليس لإلنسان فقط وانما للبيئة التي يعيش فيها بمختلف عناصرها

 ,نظ اًر لما يترتب عليها من خسائر في اآلرواح والممتلكات( .عودة

محمد 2013 ،م)

لهذا فأن الباحث سيتطرق إلى توضيح تلك المخاطر وعمل معايير
تحدد طرق االمن والسالمة داخل هذه الورش المختلفة ضد مخاطر
الحريق وكذلك توضيح اآلحتياطات الإلزمة لتفادى وقوع تلك المخاطر.

المنشأت الكبرى لحماية األرواح بالدرجة األولى وما يتضمن ذلك من

االحساس بالمشكلة :

الحركة الرأسية ومتطلبات األمان المطلوبة داخلها  ،والتي يجب أن يكون

شعر الباحث بوجود مشكلة ذات عالقة باألمن والسالمة داخل الورش

مرحلة الفكرة في اتخاذ القرار بإنشاء مصنع عالى تتوفر فيه وسائل
لها الدور الرئيسي في العملية حيث ال معنى لمصنع عالي دون توفير

بمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية وللوقوف على ابعاد

وسائل النقل الرأسية المناسبة والمتطورة وكذلك المواكبة لتطور مواد البناء

المشكلة وأسبابها تم إتباع األتي-:

الحديثة ،وقد بدأ إنشاء المصانع العالية منذ اختراع وسائل النقل الرأسية

أوالً  :مراجعة نتائج البحوث السابقة :

التي كان لتأثيرها في وسط غرب أمريكا في سنة  1850أثر كبير في

تشييد المصانع العالية في الواليات المتحدة (.د .العاليلي بالل ،
2011م)
وقد رأى أندرية ليور  ،أنه اصبح علي المؤسسات والمنشأت الصناعية
مراعاة عدم تعريض منشأتهم للخطر  ،والعناية بالبرامج التدريبية التى
تكفل رعاية وحماية العامل ضد المخاطر الصناعية ومراعاة استم اررية
هذه البرامج لما لها من أثر كبير في زيادة العطاء واألنتاج مقابل الحماية
ضد المخاطر الصناعية ومن هنا يبرز أهمية ومبررات تكثيف البرامج
التدريبية في مجال األمن والسالمة لهذا القطاع الحيوي عن غيره

بالرجوع لمجموعة من البحوث السابقة التى أهتمت بوضع قواعد
وأرشادات وبعض المعايير الخاصة داخل الورش والمتعلقة بمكافحة
كل من (أميمة صقر المغني"2006م) ( ،حنان
الحريق  ،ومنها بحث ً
موسى على 2007م) ( ،عبد العزيز الجبرى 2010م) ( ،سانيا
مارينوفا سباسوفا2013 ,م)  (،محمد عبداهلل الهاشمي,فهد سالم
الهاجري2017 ,م )  ،تبين أن غالبيتها أكدت على وجود قصور في
أنظمة األمن والسالمة الخاصة بمكافحة الحريق داخل الورش بشكل
عام وورش المدارس الثانوية الصناعية بشكل خاص  ،كما أوصت
بضرورة وضع معايير خاصة بإنظمة األمن والسالمة لمكافحة الحريق

لالعتبارات التالية :

داخل هذه الورش .

األهتمام بالبرامج التدريب ية الهادفية للورش تؤدى إلى منع الحوادث وتوفر

ثانياً  :اللقاءات المفتوحة :

المال وتحمي رأس المال علي أساس أن األموال يتم توفيرها بمكافحة
الخسائر الناجمة عن حوادث الحريق أو حوادث العمل تقدم رأسماالً
إضافيا يستعمل في التوسعة والتطوير.

تم إجراء مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع عدد ( )50من المعلمين
والمدرسين والمشرفين القائمين بالعمل داخل ورش المدارس الثانوية
الصناعية بجمهورية مصر العربية

 ،وبسؤالهم

عن تصميم تلك

أن منع الخسائر يوفر المواد المستخدمة في العمليات التشغيلية على

الورش وفق معايير األمن والسالمة المتفق عليها محليا وعالمياً لمكافحة

المساعده على حمايتها من الهدر والعطب والخسارة .

جميعاً بنسبة  %100أن غالبية ورش مدارس التعليم الصناعى

إعتبار أن التدريب للعاملين على كيفية التعامل مع هذه المواد من شانه
منع الخسائر يوفر األآلت والمعدات اإلنتاجية إلن تشغيل هذه األخيره
بكامل طاقتها نتيجة السيطرة المستمره علي األضرار العرضية التى
تتعرض لها يساعد علي استغالل األمثل لهذه األآلت وبالتالى يوفر على

2

المنشأة تجهيزات أليه إضافية تستخدم في المحافظة علي طاقتها

مخاطر الحريق أثناء عملية التشغيل وبعد أنتهاء العمل وقد اتفقوا

بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية تفتقد لمعايير
األمن والسالمة المتعلقة بمكافحة الحريق.

ثالثا المالحظات المباشرة :
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من خالل قيام الباحث

بزيارات ميدانية لعدد (  )30ورشة مختلفة

بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية

لمتابعة أنظمة

األمن والسالمة ومدى توافرها بتلك الورش تبين للباحث التالى :

الثانوى الصناعى بجمهورية مصر العربية لمكافحة الحرائق .
الحد من مخاطر الحريق بالورش التعليمية بمدارس التعليم الثانوى

ال يوجد معايير لألمن والسالمة داخل تلك الورش.

الصناعى بجمهورية مصر العربية .

ال يوجد لبعض الورش ابواب للطوارىء.

حدود البحث :

عدم وجود أفراد مدربين على مكافحة الحريق داخل الورش.

أوال الحدود المكانية-:

طفايات الحريق داخل الورش ال يوجد بها صيانة دورية لمكافحة الحريق

الورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية

.

.

جميع االفراد داخل الورش غير مدربين على التعامل مع الحريق بشكل

ثانيا الحدود الموضوعية-:

كاف
ال يوجد وسائل تحذير قبل او أثناء وقوع الحريق داخل الورش.
خ  -ال يوجد إتصال مباشر برجال الدفاع المدنى عند حدوث
حريق .

معايير األمن والسالمة داخل الورش التعليمية الثانوية الصناعية .
مكافحة الحريق بالورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية .

ثالثاً الحدود الزمنية :

مشكلة البحث  :المعايير المتبعة فى تصميم وانشاء ورش مدارس التعليم

تم صياغة مفردات البحث فى عام  2018م.

الثانوى الصناعى ال تفى بمتطلبات األ من والسالمة الواجب توافرها  ,مما

أدوات البحث  -:تمثلت ادوات البحث فى التالى :

قد يترتب عليه العديد من المشكالت ومنها الحريق .

تساؤالت البحث :

يتطلب حل مشكلة البحث اإلجابة على االسئلة

التالية:

ما هو الوضع الحالى لقواعد األمن والسالمة بالورش التعليمية بالمدارس
الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية للحد من مخاطر الحريق ؟
هي معايير األمن والسالمة الواجب توافرها لمكافحة الحرائق بالورش
التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية؟
هل يمكن ان تساهم معايير األمن والسالمة للحد من مخاطر الحرائق فى
الورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية؟

معيار االمن والسالمة بالورش التعليمية الثانوية الصناعية بجمهورية
مصر العربية لمكافحة الحريق ( من اعداد الباحث)

مصطلحات البحث -:
عرفها عباس وسهيلة بأنها تلك النشاطات

-1األمن والسالمة :

واإلجراءات الخاصة بوقاية العاملين من المخاطر الناجمة عن األعمال
التي يزاولوها  ،ومن أماكن العمل التى قد تؤدى إلى أصابتهم
باألمراض والحوادث  ،وعرفه ايضاً (حلمى  ،احمد والعفشوك  ،عبد

ا لمنعم) بانه كل أجراء يتخذ للحد أو للتخفيض من حوادث العمل
واألمراض المهنية أو تقديم وسائل الوقاية واإلسعاف مع توفير ظروف
للعمل

مناسبة

.

أهمية البحث :

-2الورش التعليمية  :عرفها على الجندى  ،ابراهيم بأنها الورش التى

الوقوف على الوضع الحالى لمعايير األمن والسالمة الواجب توافرها

تعمل في مجاالت التصنيع والتجميع والتركيب لمنتجات معينة مثل

بالورش التعليمية الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية .
يمكن أن تسهم نتائج هذا البحث فى وضع معايير األمن والسالمة
بالورش التعليمية الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية للحد من
مخاطر الحرائق
المحافظة على األآل ت والمعدات والعنصر البشرى من كوارث الحرائق
داخل الورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر

3

وضع قائمة بمعايير األمن والسالمة بالورش التعليمية بمدارس التعليم

ورش أعمال النجارة وتصنيع األثاث وورش الحدادة واأللومنيوم
وصناعة األوانى الفخارية وورش السمكرة وورش ميكانيكا المعدات
الثقيلة.
 -3ﺍلحﺭيق  :عرف زيدان حسام الحريق بأنه كل عملية إشتعال تنشأ
بغير إرادة اإلنسان وتخرج عن سيطرته وتحمل إليه المخاطر التي تهدد
حياته وممتلكاته ,

وعرفه ايضاً محمد يحيى هي تلك الظاهرة

الكيميائية التي تحدث نتيجة إتحاد المادة القابلة لإلشتعال مع اإلكسجين

العربية.

عند درجة ح اررة معينة.

أهداف البحث:

األسس النظرية والبحوث المرتبطة:
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المحور االول-:

ونفسية تؤثر على أدائهم  ،ومن بين الطرق التى تسعى الى تقليل
الضغوط النفسية والبدنية لدى العامين ما يلى -:

االمن والسالمة :
تعتبر السالمة من المواضيع الجوهرية التى بدأت تشغل بال الكثير من
المهتمين بها فى وقتنا الحاضر  ,فعالقة السالمة بالتطور والتقدم
الصناعى الكبير الذى يشهده العالم على مختلف األصعدة هى عالقة
طردية  ,فكلما كان هناك إهتمام باألمن والسالمة بمفهومها الشامل فى
أى منشأة صناعية كانت االهداف محققة ومنجزة .
و يمكن القول بأن األمن والسالمة من الموضوعات الحيوية في هذا
العصر الذي يتعامل فيه األنسان مع فنيات تشغيل األجهزة والماكينات
والمعدات لممارسه مهام واعمال متنوعة.
لذا فإن األمن والسالمة يقوم على التصميم األمن للورش وكذلك علي
توافر وسائل التدريب إلستخدامها بأفضل طريقة لتحقيق أحسن أداء
(.عبد العزيزالتميمى2001م.)7،

اهداف االمن والسالمة :
يهدف األمن والسالمة

إلى الحد من األخطار التى يواجهها العامل

بسبب إستخدامه للعديد من األآلت والمعدات وكذلك السالمة الصحية من
اإلمراض الناتجة عن ممارسة األعمال المهنية وأيضا السالمة من بيئة
العمل ذاتها وما يصاحبها من أخطار وكل هذه العوامل هى بمثابة
األهداف الرئيسية لمفهوم السالمة المهنية لتحقيق ما يلى -:
حماية العنصر البشرى العامل أو ما يسمى حديث بالبيئة العاملة العالقة
(الناطقة).
حماية المهارات والخبرات والتخصصات وتنميتها .

تتيح لهم فرصة إشباع حاجاتهم األجتماعية واألنسانية وحل مشاكلهم
مما يؤثر على كفائتهم االنتاجية.
تقليل الصراعات بين العاملين من خالل إعتماد على سياسات التفاوض
والتعامل العادل وتحديد األهداف واألدوار الوظيفية بوضوح.
التركيز على الرقابة الذاتية فى قياس وتقويم األداء.
األنفتاح مع العاملين واعآلمهم بكل االمور المتعلقة بعملهم .
دعم جهود العاملين واإلستماع اليهم واطالعهم على مجريات االمور
فى المنظمة .
وللقيام بهذه البرامج (برامج مساعدة العاملين )يتطلب تكاليف عالية فى
المدى القصير وبعد العمل بها تستطيع المؤسسات إسترجاع هذه
التكاليف اضعاف مضاعفة  ,تكمن أهمية هذه البرامج فى المحافظة
على صحة العاملين وتقليل التكاليف التى تتحملها المؤسسات وذلك من
خالل الوقاية من المخاطر (.سهيله محمد عباس  2011م.)313 ،

نظريات األمن والسالمة :
أدى االهتمام بالسالمة من قبل بعض الحكومات إلى بروز
االفكاروالنظريات التى عالجت موضوع السالمة ومن أهمها النظريات
التالية (عبداهلل الزهرانى 2007م.)23،

أ :نظرية بيئة العمل :
تعتمد هذه النظرية على أساس أن الحوادث واإلصابات التى تقع ,إنما

رفع المستوى الفنى للعاملين وذلك بالتمرين والتدريب المستمر .

هى بسبب عدم مناسبة بيئة العمل والوسط المحيط ,وكان للثورة

تحديد طرق األداء وتسييرها بأقل المجهودات وأقل المخاطر.

الصناعية فى أوروبا دو اًر كبير فى إيجاد هذه النظرية  ،ويرى أن هذه

حماية عناصر األنتاج كهدف ملزم لجميع العاملين المباشرين وغير
المباشرين.
خفض تكلفة اإلنتاج مع زيادة اإلنتاج ومحاولة تقليل الفاقد فى المواد
الخام قدر المستطاع.
منح الثقة للعاملين فى المنشأت االقتصادية وتشجيعها باستمرار.
المشاركة فى تنمية االقتصاد القومى(.خالد فهمى ماضى2010م،

النظرية قد ساعدت على ايجاد بيئة عمل خالية من مسببات الحوادث

والعمل على منع وقوع الخسائر أ و التقليل منها عند حدوثها وكان لذلك
المردود اإليجابى فى التقليل من كثرة الحوادث( .فراج السبيعى2013
م.)25

ب:النظرية الشخصية :
وتقول هذه النظرية :أن الحوادث واإلصابات التى تقع فى المصانع
والمنشأت انما هى بسبب االنسان نفسه اكثر مما تكون بسبب العوامل

)100,101

المحيطة به بناء على التصرفات التى يقوم بها العاملون التى تفتقر الى

برامج االمن والسالمة لمساعدة العاملين-:

التنظيم والتخطيط السليم واإلتباع الدقيق لتعليمات السالمة ذلك ان

ظهرت هذه البرامج سنة (1940م) وتعتبر من أهم برامج األمن والسالمة
وتهدف الى تقديم النصح واألرشاد للعاملين الذين لديهم مشاكل بدنية
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السماح للعاملين بالحديث بحريه مع بعضهم البعض إذ ان هذه الحريه

نسبة  %85من الحوادث تقع بسبب العوامل الشخصية و  %15بسبب
الظروف المحيطة.
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ويرى أن هذه النظرية ساعدت العلماء والمفكرين فاهتموا بدراسة وتحليل

البحوث المرتبطة :

من حيث تدريب العاملين وتلقينهم الطرق السليمة أثناء ممارستهم

" -عبد العزيز الجبرى 2010م"

العوامل الشخصية لإلنسان ,وبإتباع الطرق الكفيلة لمعالجة هذا الوضع
ألعمالهم وكيفية االستخدام األمثل والصحيح لوسائل أداء العمل وأدواته ,
كما ساعدت على انخفاض معدل الحوادث واألصابات والوفيات التى

وهدفت إلى التعرف على معرفة معايير السالمة الوقائية ودورها فى
الحد من حوادث الحريق فى األبراج السكنية العالية ,.ولتحقيق الهدف

تحدث فى المنشأت الصناعية والمصانع ( .فراج السبيعى 2013م.)25

قام الباحث بتصميم استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة ,وتوصلت

ج:النظرية االدارية :

الى أن ضعف الصيانة من أبرز األسباب المسببة لحوادث الحريق فى

تقوم هذه النظرية على أساس تطبيق علم االدارة فى ترسيخ مفهوم
السالمة من خالل تحديد إشتراطات الوظيفة وتوزيع المسئوليات وتحديدها
 ,فالوظيفة الشاغرة لها شروط البد لشاغرها أن تتوافر فيه مؤهالت
ودورات تدريبية وخالفه  ,كذلك تنظيم برامج الدورات للعاملين واجراء
الدراسات والبحوث حول الجدوى من الدورات التى تعقد  ,كذلك تطبيق

األبراج السكنية العالية المخاطر وكذلك تشكيل إدارة للسالمة والصحة
المهنية لتحد من االخطار التى يواجهها العامل فى بيئة العمل,
وأوصت بمعالجة أوضاع الصيانة عن طريق التقيد بتنفيذها سواء
بصيانة المبانى او صيانة أدوات ومعدات السالمة فى األبراج السكنية
العالية .

مبدء الثواب والعقاب على العاملين من خالل الترقيات والعالوات  ,وفى

" -الهابيل وعايش 2013م ".

مقابل ذلك الحسم من الراتب وتأخير الترقية وقد يمتد إلى الفصل من

وهدفت الي تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية في

الخدمة وذلك ضمانا لحسن سير العمل والتقيد بتعليمات واشتراطات
السالمة .وايضا تطبيق مبادىء علم األدارة فى برامج السالمة من خالل
إجراء اإلختيارات والمقابلة إلختيار الموظف الذي يتقدم لشغل الوظائف
المعلن عنها فى المنشأة الصناعية  ,ويراعى فى ذلك اختيار األكفاء من

المختبرات العلمية في الجامعات الفلسطينية ؛ ولتحقيق الهدف  :قام
الباحثان بإستخدام المنهج الوصفى التحليلى لجمع البيانات ؛ وتوصلت
الى أن التزام اإلدراة يؤثر بدرجة متوسطة على فاعلية إجراءات السالمة
والصحة المهنية في المختبرات العلمية كما أن توفير قواعد ووسائل

النواحى العلمية ومن الناحية الصحية ومالحظة لياقته البدنية.

السالمة والوقاية في بيئة العمل يؤثر بدرجة متوسطة على فعالية

ويرى أن لهذه النظريات اثارها االيجابية على مجال السالمة من خالل

إجراءات السالمة والصحة المهنية واوصت بضرورة إنشاء قسم

قيام المسئولين عن السالمة فى المنشأت الصناعية فى توسيع مجال ادارة
السالمة ليكون شامال لجميع مرافق المنشأة من اجل المراقبة والمتابعة
المستمرة للتاكد من التطبيق النظمة وتعليمات السالمة (.فراج
السبيعى 2013م.)25،
و يرى الباحث أن هذه النظريات وضعت لها قواعد وتوصيات هدفها
الحفاظ على حقوق العاملين واصحاب المصانع والشركات وقد قيدت
بقيود وارتباطات من شانها وضع قيمة حقيقية لمفهوم األمن والسالمة
ترضى جميع األطراف فى العملية الصناعية وهذه النظريات قد اشرف
على كتابتها وصياغتها مجموعة من المفكرين واصحاب المصانع
والهيئات القانونية من اجل أن تصيغ بهذا الشكل لمصلحة األمن
والسالمة للعاملين فى المصانع والشركات.
ويؤكد الباحث بأنه قد شددت االنظمة المختلفة والحكومات على قوانين
السالمة والوقاية ووضعت لها اسس وقوانين محتلفة تطورت مع تطور
مسلسل التقدم العلمى والصناعى ومن هنا يؤكد الباحث أن العلم والعمل
واألمن واآل مان والسالمة جميعها ترتبط برباط واحد يعتمد على مدى
توجهات الحكومات المختلفة للحفاظ على األرواح والممتلكات بصفة عامة
وعلى هذا األساس يتبنى الباحث النظرية االدارية لما لها من تفوق واضح
على معظم النظريات فأساس كل منظومة ناجحة البد ان يكون ورائها

متخصص إلدارة السالمة والصحة المهنية داخل الجامعات.

 "بختة هدار 2015م.وهدفت معالجة معاييراألمن السالمة وعالقتها بتحسين أداء العاملين فى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم أداء الموارد البشرية فى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ ولتحقيق الهدف  :تم إسقاط الجانب
التطبيقى على الجانب النظرى لتحسين أداء العاملين لوحدة مؤسسة
ليندر غاز الجزائر – وحدة ورقلة ؛ وتوصلت إلى نوفير كافة الظروف
المالئمة للقيام بالعمل فى بيئة أمنه خالية من المخاطر وكذلك تشكيل
إدارة للسالمة والصحة المهنية لتحد من االخطار التى يواجهها العامل
فى بيئة العمل ؛ وأوصت بضرورة تبنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظام أدارة الصحة والسالمة المهنية .

ويتفق البحث مع بحوث هذا المحور فى ما يلى -:
أن السالمة واألمن الصناعى ضرورى من أجل الحفاظ على المنشأت
والعمال
أن جميع القواعد الخاصة باألمن والسالمة تكاد تكون موحدة فى العالم.

اإل انها تختلف معها فيما يلى :

خبرات تنظيمية وادارية على مستوى عالى من الكفاءة واالنضباط وترسيخ
لمفهوم المنظومة المتكاملة .
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البعد المكانى وأن الدراسة أعتمدت بشكل كبير على مفهوم األمن
والسالمة من منظور معايير وضعت لتطبق شروطها داخل الورش
التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية .
محاولة إجراء نظام أمن وسالمة خاص داخل الورش التعليمية بالمدارس
الثانوية الصناعية يختلف من المنظور العام الى المنظور الخاص
بالورش.

وقد استفاد الباحث من البحوث المرتبطة فيما يلى :
الوقوف إلى مالمح وضع المعايير الخاصة باألمن والسالمة إستنتاجا الى
ما وجد داخل هذه الدراسات .
تصور كبير إلى معرفة طرق األمن والسالمة الخاصة بالورش لوضع
قواعد ومعايير ثابتة .

المحور الثانى  :الورش التعليمية بالمدارس الثانوية

الصناعية بجمهورية مصر العربية -:

عرف ماكس ويبر الورشة على انه نظام يتصف بوجود ورش منظمة ,
ويتصف نظام الورش بالتخصصية  specializationوتقسيم العمل
ووجود قدرة ميكانيكية ألية تحتاج إل ى تخصص دقيق في تشغيلها والعناية
بها.
ويعرف لطفى الورشة على انه ورشة عمل صناعية تضم كالً من قوة

العمل ورأس المال ،وكذلك عرف أدم سميث وأندرو أور حيث يريان أن
الورشة هى نسق من العمليات المترابطة تؤديها أعداد كبيرة من العمال
على نحو منظم ويتصف أداء العاملين كبا اًر او صغا اًر بالمواظبة على

استخدم ما لديهم من مهارة وخبرة في تشغيل الماكينات اآلنتاجية ,

ويخضع هؤالء إلشراف مستمر من جانب قوة مركزية ؛ هذا وقد اطلق
ماكس ويبر على الورشة انها المكان الذى ساعد على فصل مكان
االنتاج عن المنزل واجتماع العمال للعمل معأ فى مكان واحد  ,وهذا
بأرادة صاحب رأس المال الذي اصبح بأمكانه باالضفة امتالكه لمكان
العمل امتالك المواد أالولية .

المخاطر إلتى تهدد المنشات والورش الصناعية:
تتنوع المخاطر إلتى تهدد الورش الصناعية تبعاً لطبيعة المواد والسلع

التى تقوم بتصنيعها وكذلك تبعاً لألآلت المستخدمة في التصنيع والمواد
المساعدة والمكملة لممارسة تلك الصناعة كالسوائل المشتعلة والغازات

واألبخرة القابلة لإلشتعال أو الغبار القابل لإلنفجار كل ذلك يجعل
المخاطر إلتي تهدد المؤسسات الصناعية كثيرة ومتشعبة  ( .خالد فهمى
ماضى  2010م  ,)25,ولعل من المفيد هنا أن يتم التطرق ألهم
المخاطر التى تتعرض لها المنشأت الصناعية والعاملين بها أيا كان نـوع
النشاط الذي تمـارسه إذ أن المخاطـر الصـناعية تصـيب عنصريين
أساسيين فيما يلى -:
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أوال -المخاطر التى تعرض لها المنشات والورش
الصناعية :

 -1مخاطر الحريق :

يعتبر خطر الحريق من أهم المخاطر التي

تهدد سالمة واستم اررية المنشأت الصناعية وذلك ألن مسببات هذا
الخطر كثيرة منها ما هو عرضي مثل العواصف والزآلزل والماس
الكهربائي ومنها ما هو متعمد مثل التخريب والتدمير من قبل جماعات
مخربه  ,وتسبب الحرائق كل عام خسائر جسيمة تبـلغ ملـيارات
الدوالرات وتدل األحصـائيات بأن عدد الحرائق في المؤسسـات
الصـناعية أخـذه في االزديـاد ( على اورفلى  2000م .)25,

 -2مخاطر اإل نفجارات :

إن التقنية الحديثة أدخلت في المجال

الصناعي من المستحضرات الكيميائية واإلسطوانات المضغوطة  ,وقد
ال تخلو اى منشاة صناعية منها  ,والمخاطر تتمثل فيما تحتويه من
المواد والغازات والسوائل واألبخرة القابلة لإلشتعال .

ثانياً  :المخاطر التى تواجه العاملين أثناء ممارسة
أعمالهم داخل الورشة:

إن العنصرالبشرى يعتبر هو الثورة الحقيقية فى المجال لصناعي إذ أن
جميع دوائر اإلنتاج الصناعي البد أن تمر عبر هذا العنصر البشرى
والهام وال يمكن أل ي منشأة او ورشة صناعية أن تؤدى عملها دون
الحاجة الى االيدى الفنية فاالنسان هو الذى يدير االله ويتابع التشغيل
ويقوم بالصيانة ولذلك فهو عرضه وبشكل دائم إلى مخاطر عديدة من
خالل ممارسه هذا العمل وأهم المخاطر التى تواجه العامل داخل
الورشة (.على اورفلى  2000م .)25,

أسباب الحوادث في الورش الصناعية:
ذكر فيما سبق أهم المخاطر التي تهدد الورش الصناعية سواء ما
يصيب المنشأة أو العاملين فيها أو ما يتعرض لها كالهما والحوادث
تتزايد في الورش الصناعية تبعا للتطور التكنولوجي الذى صاحب
الصناعة واألثارالناتجة عن هذه الحوادث ,ال تقتصر على المنشأة
والعاملين بها بل تتجاوزذلك بما تحدثه من أثار نفسية واجتماعية على
المجتمع بأسره وما تلحقه بآضرار في االقتصاد الوطنى  ,ويمكن تقسيم
أسباب الحوادث في المنشأت الصناعية الي ثالثة اقسام ( محمد
منصور  2003م-: )48،

أوال :أسباب مادية  :وتتمثل فيما يلى:
 – 1عدم توافر الوقاية والسالمة (نقص فى وسائل األمن والسالمة )
سواء الشخصية او المتعلقه بالورشة.
 -2العيوب الناجمه عن سوء التصنيع أو التركيب الخطأ لألآلت
المستخدمة
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 -3ممارسة العمل على معدات وماكينات واآلت خطرة.

ذلك ،فإن البحث الحالي هو واحد من المحاوالت األولى إلجراء بحوث
أكثر دقة من اختيار الورش الصناعية الكبرى .

 -4القصور واآلهمال في أعمال الصيانة
 -5التكدس للبضائع والمنتجات والمخلفات في أماكن العمل .

"محمد عبداهلل الهاشمي  ،فهد سالم الهاجري2017 ,م.

 -6اآلستعمال ألرضية غير مأمونة كوجود زيوت أو مواد سائلة.

هدفت إلى التعرف على الواقع الذي تعيشة معاهد التدريب من حيث

ثانياً  :أسباب تتعلق العامل بالورشة  :وتمثل بعض هذه

إلتزامها بتطبيق المعايير البيئية وتطوير األنظمة واللوائح الخاصة
بالسالمة والصحة المهنية ؛ ولتحقيق الهدف  :تمت دراسة معاهد

األسباب :

التدريب بالهيئة العامة للتعليم بدولة الكويت ؛ وتوصلت الى نوفير كافة

عدم مراعاه الحيطة والحذر أثناء تادية العمل.

الظروف المالئمة للقيام بالعمل فى بيئة أمنه خالية من المخاطروتنظيم

عدم إستخدام وسائل السالمة الشخصية للوقاية.
عدم حصول العامل على القدر الكافي من الخبره والتدريب.
السرعة في أداء العمل الموكل اليه.

اكثر للمعاهد الداخلية يشمل الورش والمقررات التعليمية التى يستفاد
منها الدارسون عقب تخرجهم ؛ وأوصت بضرورة تبنى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة نظام أدارة الصحة والسالمة المهنية بدولة الكويت
.

الخطأ في التقدير الذي يرتكبه العامل أثناء تأدية العمل .

ويتفق البحث مع بحوث هذا المحور فى ما يلى -:

قيامه بأعمال في غير مهام وظيفته.

-1أن جميع الورش التعليمية تحتاج إلى نظام خاص للحماية يختلف

ثالثا  :أسباب تتعلق ببيئة العمل :

وتعنى عدم توفر الشروط

الضرورية في مكان العمل وبيئة العمل تتمثل  .اإلضاءة  ,الح اررة ,
الرطوبة ,الضوضاء ,التهوية  ,اإلشعاعات  .األتربة (.محمد منصور
)50، 2003

البحوث المرتبطة :
 "حامد الجعيد2008 ,م.وهدفت إلى تحديد أنواع المخاطر التى تهدد اآلنشطة الصناعية الحرفية
والمهنية فى المنطقة وتحديد أنواع التدريب الذى يتلقاه العاملون فى
المنشأت الصغيرة والورش ؛ ولتحقيق الهدف  :تم إنشاء منهج بحث
يصف مجتمع البحث وتم اخذ عينة بحث من حيث فأتها.؛ وتوصلت إلى
أن المنشأت الصغيرة كالورش التى ال تضع برامج مدروسة لألمن
والسالمة ضد المخاطر الصناعية ستجد نفسها تواجه مخاطر مستمرة من
الحرائق واالنفجارات واصابات العمال .؛ واوصت بضرورة قيام و ازرة
شئون البلدية والقروية باعادة توزيع الورش الصناعية حسب اإلختصاص.

عن الورش الخارجية الصناعية المنتجة .
-2قبل دخول الورش التعليمية البد ان يكون الطالب مدرباً تدريبا جيدا
منعا لوقوع جوادث.

اال انها تختلف معها فيما يلى :
-1طبيعة المشكالت داخل الورش التعليمية الصناعية متمثلة فى
مستوى عقلية الطالب وقله خبرته عن عقلية العمال ومستوى المهارة
والخبرات فى الورش الخارجية.
-2موضوع البحث خاص بورش المدارس الثانوية الصناعية والمعايير
الخاصة بها.
وقد استفاد الباحث من البحوث المرتبطة فيما يلى :
-1وضع اسلوب ومواصفات لطبيعة

الورش التعليمية الصناعية

وتحديد طرق دراسة المعايير المستخدمة فى دراستنا .
-2وضع قائمة بمعايير خاصة لألمن والسالمة من الحريق داخل
الورش التعليمية الصناعية وتطبيقها من الورش الخارجية الى الورش

" -سانيا مارينوفا سباسوفا2013 ,م.

التعليمية مع تحديد الفرق واألمكانيات بينهم.

وهدفت الى إ كتشاف العوامل التي أثرت على قرار الصناعات اإلبداعية

المحور الثالث  :مكافحة الحريق-:

 :تم إنشاء إطار نظري لعوامل الموقع والورش التي يتم تنفيذها في

مخاطر الحريق وطرق الوقاية والمكافحة -:

في صوفيا لتحديد موقع الورش في المباني الصناعية ؛ ولتحقيق الهدف
البحوث التجريبية  ،وتوصلت إلى أن عوامل الموقع الصلبة كانت مؤثرة
على اختيار الموقع .وقد اتسمت بعض الصفات المادية وغير المادية
للمبنى الصناعي بأهمية كبيرة بالنسبة للصناعات .؛ واوصت على كمية

محدودة من المشاركين ويرتبط ارتباطا وثيقا السياق  -مدينة صوفيا .ومع

ما هيه الحريق كانت النار وما تزال  ,على كثرة فؤادها واستعماالتها,
من اكثر قوى الطبيعة تدمي ار  ,ويظل اسمها نا ار أو لهبا او شعلة ما
ظلت تحت السيطرة وفى نطاق التحكم فيها  ,أما إذا فقدت السيطرة
عليها فتتحول إلى حريق  ,والحريق إحتراق عشوائى يلتهم كل ما
يصادفه من مواد قابلة لالشتعال ويتلف ما يصادفه من مواد قابلة
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لالشتعال ويتلف ما يصادفه من أشياء مهما كانت قيمتها ومقاومتها ،

الحريق وكلما قلت نقطة الوميض كان السائل أكثر خطورة وتساعد هذه

ويعرض حياة اإلنسان والحيوان للخطر  ،وأهم عوامله تفاعل كيماوى بين

الخاصية أثناء تداول ونقل وتخزين السوائل"(.ابا العجمى2006م،

المادة المشتعله وأكسجين الهواء مع صدور كميات كبيرة من الح اررة

.)60

وحدوث تبادل غازى مكثف بين نواتج االحتراق  ،فإذا انطفأت النار فى
مراحل الحريق األولى كان مجرد إحتراق لبعض المواد وانتهت من دون
خسائر تذكر (.جاك برير 2008م .)6،
"إن عملية األحتراق ما هى اإلعملية أكسدة  ،وهناك العديد من تفاعالت
األكسدة من الصعوبة أن تطلق عليها عمليات إحتراق ،مثال ذلك عمليات
األكسدة التى تتم داخل أجسامنا ليست عملية احتراق  ،فاننا نأخذ
األكسجين الآل زم ألكسدة الغذاء الذى نأكله ليعطينا الطاقة الالزمة لحياتنا
"(.الياسين واخرون2004م .)131،

النظرية الحديثة لالشتعالmodern theory ( -:

.)combustion

تطور المفهوم التقليدى لنظرية اإلشتعال (مثلث اإلشتعال) حيث يرى

االحتراق الذاتى-: spontaneous combustion :
تلعب الح اررة المتولدة عن األكسدة البطيئة دو ار هاما فيما يسمى
األحتراق الذاتى ومثال ذلك زيت بذرة الكتان المستخدم فى أعمال
الدهان فأنه يجف بفعل األكسدة العن طريق تبخر أى جزء من أجزائة
وتتولد عندئذ ح اررة تتوزع فى الهواء الجوي  ،وتالحظ عملية األحتراق
الذاتى بكثرة فى أكوام القش والدريس ومواد اخرى كثيرة سيئة التخزين
رديئة التهوية مثل السكر ومن المالحظ إن عملية اإلحتراق هذه تحدث
دون مؤثر خارجى وتتوقف على عامين رئيسيين-:
قابلية المواد لألتحاد باالكسجين (التأكسد) ويطلق عليها درجة التشبع.
كمية الح اررة المختزنة دون تسرب(.احمد الجندى2002م.)17،

بعض الباحثين أن عنصر رابعا يجب إضافته لمثلث األشتعال ليصبح

نقطة الحريق -: fire point

مربع اإل شتعال وهذا الضلع الرابع هو ما يعرف بأسم سلسلة التفاعل

هى اقل درجة ح اررة لمخلوط الهواء وأبخرة السائل كى تستمر فى

الشكل ( ) 1وهى التفاعالت التى تكفل استمرار وجود اللهب وتغذيته
ومازالت تلك التفاعالت تحت البحث والدراسة الدقيقة حيث إطفاء هذا

النوع من الحريق مع بقاء عناصر مثلث األشتعال وهى -:
الوقود

 -2الح اررة

-3

األكسجين
ويمكن إطفاء هذا النوع من الحريق بإزاحة اللهب أو نسفه وهو ما يعرف
بكسر سلسلة التفاعل كما فى الشكل التالى-:

االشعال وهى عادة أعلى من نقطة الوميض ومعرفتها أقل أهمية من
معرفة نقطة الوميض(.ابا العجمى2006م .) 60،

البحوث المرتبطة :
 "أليكس البيرت 2014م".وهدفت الى اقامة رقابه وقائيه إجرائيه فعليه يمكن بها التقليل من
التعرض لمخاطرالحريق ؛ ولتحقيق الهدف  :لقد تم تحديد أولويات
االستراتيجيات للحرائق وامكانية تطبيقها فى التشييد والبناء ؛ وتوصلت
الى استخدام نتائج هذه الدراسه من خالل العاملين والممارسين لمهنة
البناء والتشييد وذلك من اجل مساعدتهم فى تحديد استراتيجيات تعريف
المخاطر المحتمله على ان يكون لهذا دو ار تكميليا لما هو موجود من
اساليب حالية ؛ وأوصت على توثيق صحة األستنتاجات وذلك من
خالل إاختبارات قائمه على اساس عملى.

 "ادوارد تراسى 2014م" .الشكل ( )1يوضح سلسلة عملية االحتراق

نقطة الوميض -: flash point
"هى اقل درجة ح اررة يعطى عندها السائل أبخرة كافية قابلة لإلشتعال عند
السطح أ و بالقرب منه وتكون مخلوط مع الهواء يشتعل بومضة وينطفىء

تقاريره وكيفية تعلمه من خالل مكان عمله ؛ ولتحقيق الهدف تم عمل
دراسه نوعيه متعددة حاالت البحث الواقعيه وذلك على سته من رجال
االطفاء ؛ وتوصلت الى أن رجال االطفاء يتعلمون معلومات هامه
وضروريه من مكان عملهم وذلك عن طريق حضور محاضرات فى

اذا أشعل بش اررة او لهب "(.الياسين واخرون 2004م.)134 ،

اكاديمية الحريق  ,المشاركه فى برامج التدريب الداخليه  ,اخذ كورسات

ونقطة الوميض أحد الخصائص الرئيسية للسوائل التى يمكن االعتماد

خارجيه فى علم الحريق  ,حضور برامج علميه موازيه ومساويه لتلك

عليها فى تصنيف درجة خطورة السوائل ومدى مساهمتها فى حدوث
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وهدفت الى البحث فى كيفية قيام رجل األطفاء ببناء أفكاره وعمل

التى يتم تدريسها فى كليات علم الحريق ؛ وأوصت بأنه يمكن تقوية

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol24/iss2/6

assan et al.: Safety Standards Must be met for Fire Fighting in Educational Workshops in Industrial Secondary Schools in the Arab Republic of Egy

التعلم من خالل مكان العمل وذلك من خالل تدريب ضباط الحريق

 - 1وضع تصور مناسب للمعايير الخاصة بمكافحة الحرائق واستندت

والعاملين بمكان عملهم.

الى حقائق ملموسة عن مكافحة الحرائق تتماشى مع العصر الحالى
وتحد من هذه المخاطر.

 "سين لينهام و آخرون 2016م"وهدفت الى الحفاظ على المبانى الخشبيه منخفضة او متوسطة األرتفاع
التى تتعرض للحرائق ؛ ولتحقيق الهدف  :تم توجيه بعض األسئله الهامه
والتى تتعلق بكيفية أستجابة المبانى المصنوعه من أخشاب  cltفى حال
تعرضها للحريق ؛ وتوصلت الى أن قدرات تحمل أنواع األخشاب للحرائق
وكذلك تواريخ الوقت المقاس لألنحراف أثناء التسخين حيث يتم مقارنة
هذا باإلستجابات المتوقعه لمدى عمق التفحم المستخدم فى التجربه

الصناعية والمعاهد الصناعية تساعد على إنشاء ورش تعليمية أعتمدت
بصورة كبيرة على تجهيزها ضد كوارث الحريق .
إنشاء كوادر عاملة تستطيع إن تحدد نقاط وأهداف ومحاور تستطيع
من خاللها المحافظة على المنشأت والعنصر البشرى من المخاطر
والكوارث التى تنتج من الحرائق.

واكدت النتائج كذلك ان هذا المفهوم فشل فى تحديد الجوانب الماديه

مواصفات المشكلة التى تمت من اجلها البحث

الخشبيه وذلك فى اثناء التسخين العشوائى او الغير قياسى ؛ وأوصت

تمت صياغة المشكلة بشكل محدد وواضح قدر االمكان  .مع مراعاة

الفعليه وذلك من اجل توقعات صحيحه على مدى استجابة وتاثرالمبانى
الدراسة :فى حال تطوير هذا المنهج الجديد وتوثيقه بطريقه مناسبه فأنه
سيسهم فى تقديم تصميمات للسالمه من الحرائق أكثر واقعيه وأكثر
كفاءه.

وهدفت

العربية  ,وما يمارس داخل الورش  ,وتم عمل جوالت ميدانية لبعض
الورش فى محافظات ( االسماعيلية والشرقية والسويس ) وتم مطالعة
والكترونيات وكهرباء وتبريد وتكييف ) ودراسة حالة الورش على الواقع

لتطوير إسلوب إخماد مناسب إلخماد النيران فى االماكن

المفتوحة واإلماكن المغلقة ؛ ولتحقيق الهدف

طبيعة الورشة التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر

اكثر من  30ورشة مختلفة ( إنتاج وسيارات وج اررات ونجارة

 ( يانج لى  ,هاكو اينجسون )2017تم عمل إختبارات من

خالل حجمين مختلفين من األخشاب ؛ وتوصلت الى أن هذا االسلوب
للتقييم والقياس المقترح يعمل بشكل جيد وهذا األسلوب يمكن تطبيقه
عموما مع ألواح األخشاب وعلى العناصر ذات الطبيعة الخشبية
كالكراسى والمكاتب واالرفف وكل شىء يدخل فيه االخشاب وقد ظهرت
بمستوى طيب جداً بواسطة مواد االخماد التى تم االسنعانة بها فى البحث

؛ واوصي البحث :باتباع هذا األسلوب المحدد للقياس فى إطفاء هذا
النوع من الحرائق ذات الطابع الخشبى.

ويتفق البحث مع بحوث هذا المحور فى ما يلى -:

الحالى  ،وكذلك تم الحصول على بعض األجابات من جميع األساتذة
والموجهين بهذه الورش والتى يبلغ عدد من تمت مكالمتهم حوالى (
 ) 50معلم وحوالى (  )12موجه أول وحوالى ( )30طالبا فى الصف
الثالث الثانوى وتم صياغة كل هذا وفقا للملحق رقم ()1
ومن تحليل محتوى الجدول يتبين نسبة كل معيار على الطبيعة اقل
جدا من معايير البحث الحالى وبذلك يكون تمت االجابة عن السؤال
االول من اسئلة البحث والذى ينص على  :ما هو الوضع الحالى
لقواعد االمن والسالمة بالورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية
للحد من مخاطر الحريق ؟

ثانياً  :إعداد أدوات البحث:

 -1مخاطر الحريق وطرق إطفائة ومكوناته كدراسة أساسية .

في ضوء متغيرات البحث وما سبق من تعريفات للمصطلحات وتفسير

 - 2اإلهتمام بضرورة توعية العمال ورجال اإلطفاء وعمل تدريبات

األ سس الخاصة بمشكلة البحث  ,وتحليلها من خالل الدراسة المرتبطة

ودورات لهم ضد مخاطر الحريق.
اال انها تختلف معها فيما يلى :
 - 1البعد المكانى ومحددات البحث واسلوب وطرق عرض البيانات .
-2

تناول إ سلوب السالمة الوقائية ضد مخاطر الحرائق من زوايا

مختلفة تختلف عن بحثنا فقد تناولت هذا البحث الحرائق من منظور
معايير محددة تقلل من الحريق ومخاطره.

وقد استفاد الباحث من البحوث المرتبطة فيما يلى :
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إستنتاج أساليب مختلفة فى وضع معايير لورش المدارس الثانوية

 ,وفى ضوء المعايير المقترحة  ,وما تسعى لتحقيقه من أهداف
لمكافحة الحرائق داخل الورش التعليمية الصناعية الثانوية بجمهورية
مصر العربية  ,تم أ عداد وتقنين أداة البحث  ,وهو ما سيتم تناوله فى
التالى:

معيار االمن والسالمة بالورش التعليمية الثانوية
الصناعية بجمهورية مصر العربية لمكافحة الحرائق:
هدف المعيار:

وضع قواعد ثابتة ومحددة لألمن والسالمة داخل

الورش التعليمية الصناعية.
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وصف المعيار:

 -صدق المحكمين :

تمت صياغة مفردات المعيار بشكل محدد وواضح

تم حساب الصدق باستخدام أسلوب صدق

قدر األمكان  .مع مراعاة طبيعة الورش التعليمية بالمدارس الثانوية

المحكمين  ,وذلك عن طريق عرض العبارات في صورته االولية  ,على

الصناعية  ,وما يمارسونه داخل الورش مع وضع تصور لمعايير خاصة

( )30من أعضاء هيئة التدريس بكلية التعليم الصناعي ومهندسى

باألمن والسالمة داخل هذه الورش  ,كذلك بالرجوع الى الدراسات

المواقع وموجهي المدارس الثانوية الصناعية  ,وذلك لمعرفة أرائهم في

والبحوث السابقة المتعلقة باألمن والسالمة داخل الورش بصفة عامة ,

ما يلي:

واألساتذة المتخصصين والمهندسين وأقسام الحرائق ومسالك الهروب ,

 -1مدي وضوح ودقة أهداف المعيار

وقد بلغت عبارات المعايير ( )30معيار تنوعت وتعددت وفقا لطبيعة

 -2مدى قياس العبارات لتشمل جميع معايير االمن والسالمة الخاصة

الورش داخل المدارس التعليمية الصناعية الثانوية  ,وقد تمحورت المعايير

بورش المدارس الثانوية الصناعية

داخل هذه الورش وتم صياغتها لتوافق طبيعة الورشة التعليمية ووضع
قواعد لها بداخل تلك العبارات تغطى جميع جوانب الورش التعليمية

 -3مدى مالئمة العبارات لدقة البيانات الموجودة داخل المعيار .

الصناعية وذلك وفقا لملحق رقم ()3

ج-

صدق المعيار  :للتاكد من صدق المعيار تم

اإلسترشاد باإل تى:

 -صدق المحتوى

 :أعتمد على الصدق المنطقى في تحديد المعيار

بحيث يكون خاص بالورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية  ,كما
روعى ان يكون المعيار ممثل لجميع جوانب وأركان الورش التعليمية
الخاصة بالمدارس الثانوية الصناعية لما لها من ظروف خاصة .

جدول ( )1يوضح نسبة قبول المعيار( معيار االمن والسالمة داخل الورش الصناعية بجمهورية مصر العربية)
العبارات

التكرار
موافق

30
ج -ثبات االختبار:

25

تم حساب الثبات بتطبيق المعيار على عينة من

المحكمين المشار اليهم سابقا  ,ثم تم تطبيقه مره اخرى على نفس العينة

بعد مرور شهر من تاريخ التطبيق االول وهو ما يسمى بحساب الثبات
عن طريق أعادة االختبار ( , )test retest methodوبحساب
معامل االرتباط بين درجات التطبيقين االول والثانى باستخدام معادلة

"بيرسون" وجد انه ( )0.91وهو معامل ثبات مرتفع مما يؤكد ثبات
المعيار وبذلك أصبح المعيار جاه اًز للتطبيق بعد التاكد من صدقه
وثباته.

معيار األمن والسالمة للحريق فى الورش التعليمية الثانوية

الصناعية:

أ-هدف المعيار:

النسبة
غير موافق

5

غير موافق

موافق

%83
وما يمارسونه داخل الورش مع وضع تصور لمعايير خاصة باألمن
والسالمة

للحريق داخل الورش ,كذلك بالرجوع الى الدراسات

والبحوث السابقة المتعلقة باألمن والسالمة داخل الورش بصفة
عامة  ,واألساتذة المتخصصين والمهندسين فى ميكانيكا وأقسام
الحرائق ومسالك الهروب  ,وقد بلغت عبارات المعايير ()21
معيارات تنوعت وتعددت وفقا لطبيعة الورش داخل المدارس
التعليمية الصناعية الثانوية  ,وقد تمحورت المعايير داخل هذه
الورش وتم صياغتها لتوافق طبيعة الورشة التعليمية ووضع قواعد
لها بداخل تلك العبارات تغطى جميع جوانب الورش التعليمية
الصناعية وذلك وفقا لملحق رقم (.)4
ج -صدق المعيار  :للتاكد من صدق المعيار تم األسترشاد باإلتى:

وضع قواعد ثابتة ومحددة لألمن والسالمة خاص

لمكافحة الحريق داخل الورش التعليمية الصناعية.

ب-وصف المعيار:

تمت صياغة مفردات األختبار بشكل محدد

 -صدق المحتوى :

اعتمد على الصدق المنطقى في تحديد

المعيار بحيث يكون خاص بالورش التعليمية بالمدارس الثانوية
الصناعية  ,كما روعى ان يكون المعيار ممثل لجميع جوانب

وواضح قدر االمكان  .مع مراعاة طبيعة الورشة التعليمية الصناعية ,
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 -1مدي وضوح ودقة اهداف المعيار

واركان الورش الخاصة للمدارس التعليمية الصناعية لما لها من ظروف
خاصة .

 -2مدى قياس العبارات لتشمل جميع معايير األمن والسالمة

 -صدق المحكمين :

الخاصة بورش المدارس الثانوية الصناعية

تم حساب الصدق بإستخدام أسلوب دقة

المحكمين  ,وذلك عن طريق عرض العبارات في صورته األولية  ,على

 -3مدى مالئمة العبارات لدقة البيانات الموجودة داخل المعيار .

( )30من أساتذة كلية التعليم الصناعي والهندسة ومهندسين المواقع
وموجهين المدارس الثانوية الصناعية  ,وذلك لمعرفة أرائهم في ما يلي:

جدول ( )2يوضح نسبة قبول المعيار( معيار االمن والسالمة للحريق فى الورش الصناعية بجمهورية مصر العربية)
العبارات

التكرار
موافق

21

ثبات المعيار:

19

تم حساب الثبات بتطبيق المعيار على عينة من

المحكمين المشار اليهم سابقا  ,ثم تم تطبيقه مره أخرى على نفس
العينة بعد مرور شهر من تاريخ التطبيق األول وهو ما يسمى
بحساب الثبات عن طريق أعادة األختبار ( test retest

النسبة
غير موافق
2

موافق

غير موافق

%90.5

%9.5

بعد األنتهاء من ثبات وصدق المحتوى  ,تم حساب القيمة الفعلية لكل
بند من بنود المعيارين وفقا للقائمة النهائية للمعيار االول والثانى  ,وفيما
يلى عرض للنتائج التي تم التوصل اليها لألجابة عن اسئلة البحث ,
وللتحقق من صدق فروضه وتفسيرها ومناقشتها .

 , )methodوبحساب معامل األرتباط بين درجات التطبيقين االول

النتائج المتعلقة بالسؤال االول :

ثبات مرتفع مما يؤكد ثبات المعيار وبذلك اصبح المعيار جاه اًز

ينص السؤال االول على أنه  :ما هو الوضع الحالى لقواعد األمن

والثانى بإستخدام معادلة "بيرسون" وجد أنه ( )0.98وهو معامل
للتطبيق بعد التاكد من صدقه وثباته.

يتضح من الجداول السابقة إ ن المعيارين موضوع البحث قد توافرت
بهم كافة الشروط المطلوبة إلنشاء ورشة تعليمية بمدارس ثانوية
صناعية بجمهورية مصر العربية على الطرق الحديثة وطبقا لألليات

والسالمة بالورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية للحد من مخاطر
الحريق ؟ وتم األجابة على هذا السؤال من خالل الجدول إعداد النهائى
للمعايير ملحق رقم ( )2&1والذى تضمن نقل الصورة اإلبتدائية للورش
فى وضعها الحالى.

المحلية المتبعة وبذلك يكون قد تمت االجابة على السؤال الثانى

النتائج المتعلقة بالسؤال الثانى :

والذى ينص على  :ما هي معايير األمن والسالمة الواجب توافرها

ينص السؤال الثانى على  :هي معايير األمن والسالمة الواجب توافرها

لمكافحة الحرائق بالورش التعليمية بمدارس الثانوية الصناعية ؟

لمكافحة الحرائق بالورش التعليمية بمدارس الثانوية الصناعية ؟ بناء على

يتضح فى النهاية بعد تحليل اإلستبيانات واإلقتراحات المقدمة من

المعطيات التى اخذت من قبل المحكمين على قائمة المعايير التى تم

بعض المحكمين فى بعض البنود واضافة بنود أخرى قد تثرى
الدراسة والتى يحتاجها كأضافة ممتازة للبحث يمكن أن نقول أن
المعايير موضوع الدراسة قد تمت صياغتها النهائية طبقا للمحكمين
وبذلك يكون المعايير فى صورتها النهائية والتى يمكن توضيحها من
خالل الملحق رقم ()5
وبعد األنتهاء من الجدول النهائى للمعايير موضوع الدراسة ومدى
استفادة الورشة التعليمية الثانوية الصناعية بكل معيار من هذه
المعايير ومطابقتها للمعايير المحلية و منظمة األوشا االمريكية
ومناهج التعليم الثانوى الصناعى بالمملكة العربية السعودية يمكن ان
نقول انه بذلك يكون قد تمت االجابة على السؤال الثالث والذي
ينص على  :ما مدى االستفادة التى تعود على الورش التعليمية
بالمدارس الثانوية والمنشأت الصناعية جراء تطبيق تلك المعايير؟

عرضها عليهم وقد اثبتت النتائج ان الغالبية العظمى من المحكمين قد
اشادوا بالمعايير التى عرضت عليهم ووافقوا عليها بمنطوقها الحالى
وتبين من صدق المعيار ان القائمة النهائية لهذه المعايير قد تعدت
المقاييس العالية وبذلك يكون الملحق رقم ( )4& 3هى قائمة بالمعايير
األولية للورش التعليمية الثانوية الصناعية .

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :
ينص السؤال الثالث على  :هل يمكن ان تساهم معايير األمن والسالمة
للحد من مخاطر الحرائق فى الورش التعليمية بالمدارس الثانوية
الصناعية ؟ وبعد ان تم اضافة اراء المحكمين على االستبيانات وتحليل
البيانات ووضع المعايير بصورتها النهائية كما بالملحق ( )3يكون قد تم
االجابة على السؤال الثالث .

تحليل نتائج البحث ومناقشتها:
مجلة اإلمارات للبحوث الهندسية ،المجلد الرابع والعشرون ،رقم 2019 ،2
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من خالل نتائج البحث السابقة يمكن استنتاج ما يلى :
أثبتت النتائج ان هذه المعايير إذا تم تطبيقها عند بناء الورش
التعليمية الثانوية الصناعية يمكن أن تحد بنسبة كبيرة من كوارث
الحرائق.
المعايير تشمل الورش الخارجية بالمناطق الصناعية وأن المعيار
وبنوده يشتمل على ما قد تحتاجه الورش للحد من الحوادث وكذلك
الحد من وقوع الحوادث.

رابعاً  :التوصيات والمقترحات :
التوصيات  :في ضوء ما تم عرضه بالبحث من وضع قواعد ثابتة
خاصة لمكافحة الحرائق داخل الورش التعليمية الصناعية  ,يمكن
اآلشارة الى التوصيات التالية :
تطبيق معايير األمن والسالمة التى تم الوقوف عليها بالورش
التعليمية الثانوية الصناعية.
التخطيط الجيد والتصميم للورشة التعليمية بالمدارس الثانوية
الصناعية قبل البدء بأنشائها وتنفيذ المعايير أثناء تنفيذ الورشة
تدريب الطالب على وسائل مكافحة الحرائق مع شرحها نظرياً وعملياً

بإستخدام الطفايات المتاحة داخل الورش

تصميم ورشة صناعية مقاومة لكافة أنواع الحرائق طبقا إلستخدام
كل ورشة مع ضرورة التنسيق بين أدارة الدفاع الجوى والورش
التعليمية الصناعية.
عقد ندوات ونشرات داخل الورش التعليمية بالمدارس الثانوية
الصناعية توعوية ضد مخاطر الحريق مع أمكانية خلق تصور حى
لمكافحة الحرائق بإستخدام تجربة مصغره مقننة أمام الطالب .
توفير مصادر أخرى للتعلم داخل الورش تعتمد على المحاكاه لحماية
الطلبة من أخطار الحرائق.
أجراء المزيد من البحوث والدراسات للوقوف على معايير أخرى قد
تساهم بشكل كبير على جعل الورشة اكثر أمن ًا وسالماً.
العمل على تطبيق معايير األمن والسالمة الجديدة بالورش التعليمية
بالمدارس الثانوية الصناعية.
توصى اآلدارات التعليمية بضرورة اإلستفادة من هذه المعايير
بالمدارس الثانوية الصناعية .

قواعد اخرى لتصميم ورش أمنه من الحرائق وصديقة للبيئة.
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مالحق البحث :
ملحق ( )1يوضح نسب الوضع الحالى لالمن والسالمة داخل الورش التعليمية الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

1

أرتفاع حوائط الورشة التعليمية تقريبا  4متر اذا كانت بالدور االرضى للمبنى .

2
3

أرتفاع حوائط الورشة التعليمية تقريبا  6متر اذا كان المبنى ورشة ارضية فقط

متواجد بنسبة
%100

%90

%80

%70

√

.
الباب الرئيسى للورش التعليمية مزدوج (ضلفتين) بعرض  4متر وارتفاع  4متر

√

لمبنى الورش االرضية فقط
تثبت الماكينات الكهربائية على ارض الورشة فوق بالطة خرسانية مثبت بها

4

%60
√

%0

√

مسامير وجاويط لكل طرف من اطراف الماكينة لتقليل معدل االهت اززات
للماكينة.

5
6
7
8

تدهن االبواب بمادة مقاومة للحرائق .
يحتوى الباب للورش التعليمية على مقبضين (داخلى وخارجى) عازل للح اررة

√

والكهرباء.
√

قواعد الماكينات الخرسانية بعمق تحت سطح االرض ( 20سم ) وارتفاع (30
سم ) فوق سطح االرض.
تثبت على اطراف القاعدة الخراسنية عدد ( 4مسمار )( جاويط) لتثبيت

√

الماكينة.

9

وضع عالمات وارشادات عند المخارج والمداخل واماكن الهروب.

√

10

األشارات واألسهم عند المداخل والمخارج تلون بلون اخضر فسفورى.

√

11
12
13
14
15
16
17
18
19

14

√

غلق محابس ومفاتيح التشغيل فى حالة توقف العمل مع التأمين الكامل

√

للتوصيالت الكهربائية.
الورش التعليمية التي تعتمد على التهوية الطبيعية ال تزيد عن ( 350متر

√

مربع).
تزويد الورش التعليمية بشفاطات ميكانيكية للهواء وذلك للورش التى تزيد عن

√

( 350متر مربع).
√

وجود باب للطوارىء خلفى يؤدى الى منافذ الهروب.
تخزن أسطوانات اإلوكسجين على بعد ( 6متر) من إسطوانات الغازات القابلة

√

لالشتعال.
وضع حواجز خرسانية بأرتفاع ال يقل عن ( 1.5متر) ويتحمل الحريق لمدة ال

√

تقل عن نصف ساعة بين اسطوانات الهواء والغاز.
الورش التعليمي ة التى بها أبخرة سامة معدل التهوية للورشة تكون ثلث مساحة

√

الورشة .
فتحات النوافذ واالبواب تكون ثلث مساحة الورشة او يعوض الفرق بشفاطات

√

قوية ميكانيكية.
النوافذ تكون أسفل كمره السقف مباشرة وبارتفاع (  1متر) وبعرض الحائط

√

بالكامل.
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العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

م
20
21
22
23
24

متواجد بنسبة
%100

%90

%70

%80

%60

يفتح زجاج النوافذ ألعلى باستخدام شراع يكون مثبت بالنافذة وماسورة ساقطة

%0
√

ليد تثبت فى الحائط بأرتفاع مناسب لمسك اليد .
الشفاطات المستخدمة فى الورش ذات االبخرة السامة بقطر ( 1.5متر ) وبها

√

أمتداد لمواسير خروج الهواء خارج الورشة مبطنة بمادة عازلة ضد الحرائق .
ورش الحدادة يجهز بها كور مثبت بارضية الورشة وبها مخرج مواسير مبطنة

√

بعوازل ضد الحريق.
يثبت بجانب الكور بورش الحدادة عدد ( )3طفايات حريق ماء واكسجين

√

للطوارىء.
ترك مسافة كافية ( 75سم) أمام وخلف المعدات الكهربائية للسماح إلجراء

√

عمليات الصيانة .

25

ترك مسافة ( 90سم) بين الماكينات و الحائط الخرسانى .

√

26

الممر بين الماكينات الثقيلة (  90سم ) مواجهة لبعضها البعض .

√

27

تثبيت الوصالت والكابالت الكهربائية بارضية الورشة تحت خراسنة االرضية.

28
29
30

√

عدم وجود اسالك او وصالت معلقة بمسامير او قواطع حديد او تمر خالل

√

النوافذ او االبواب.
اللوحات الكهربائية المغذية للورشة توضع عليها حماية وعزل وتثبت اللوحات

√

بجوار الباب .
√

وضع مفتاح رئيسى للطوارىء يتم فصل الكهرباء اتوماتيكيا عند الحوادث.

ملحق ( ) 2يوضح نسب الوضع الحالى لالمن والسالمة لمكافحة الحرائق داخل الورش التعليمية بمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية
مصر العربية .
م
1
2
3

√

تثبت اللوحة الرئيسية لالنذار خلف مكتب المعلم.
توافر فرد طوارىء من العاملين فى الورش ويتم تدريبه جيدأ بدورات لمكافحة

√

الحرائق .

5

إذا زاد معدل الدخان عن الرؤية يتم الخروج من الورشة وشفط الدخان.

√
√

مدى اإلشتعال داخل الورش التعليمية بنسبة  %10وهى (بخار المادة المشتعلة

√

والهواء) وتحسب بكمية البخار والدخان المتولدة فى جو الورشة .
يمنع زيادة نسبة االبخرة السامة داخل الورش مثل ( غاز اول اكسيد الكربون

√

وغاز كبريتيد الهيدروجين ) عن  10اجزاء من المليون.

8

تكتشف كمية الدخان إذا شعرت باالعياء فيتم ترك الورشة فو اًر.

√

9

توضع معدات ومهمات وقاية شخصية عند دخول الورش التعليمية.

√

معدات الحماية الشخصية هى( قناع االوكسجين ومريلة وواقى الرأس وأحذية

√

10

%0
√

اوتوماتيكيا .

4

7

%100

%90

%80

%70

%60

وضع نظام االنذار وابالغ الدفاع المدنى والهالل االحمر بالورشة التعليمية

النسب المسموحة لألكسجين فى الجو تكون بنسبة (. )%23.5 : %19.5

6

15

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

متواجد بنسبة

االرجل السفتى).
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م

متواجد بنسبة

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

11
12
13
14

%100

%90

%80

%70

%60

الطفايات المستخدمة فى الورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية هى

%0
√

طفايات ( البودرة الجافة او ثانى اكسيد الكربون او طفايات الهالون) .
يمنع استخدام طفايات الماء او التى يدخل فى تركيبها الماء (حسب نوع

√

الحريق) .
توضع طفايات الحريق على أرتفاع ( 1.25: 1متر) بحائط الورشة .

√

توضع فى الورشة الواحدة االقل مساحتها عن  200مترمربع حوالى تقريبا (5

√

اسطوانة اطفاء وزن الواحدة  12كجم).

15

توضع حماية للطفايات بداخل صندوق مثبت داخل الحائط او معلق بالحائط.

√

16

يثبت كاشف الدخان اعلى الماكينة بالسقف .

√

17

يثبت كاشف الح اررة فى وسط الورش بالسقف .

√

18

تخزن أسطوانات اإلوكسجين على بعد ( 6متر) من إسطوانات الغازات القابلة

√

لالشتعال .

19

توضع كشافات النيون اليضاء بالسقف وبسقوط متر عن السقف.

√

20

تزود أضاءة للمعدة بحيث تكون المسافة بين المعدة والكشاف عن ( 1متر).

√

21

√

تزود كل ورشة بأجهزة تنفس وصندوق اسعافات اولية .

ملحق ( )3يوضح معيار االمن والسالمة في الورش التعليمية الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية
م
1

أرتفاع حوائط الورشة التعليمية تقريبا  4متر اذا كانت بالدور االرضى للمبنى .

2

أرتفاع حوائط الورشة التعليمية تقريبا  6متر اذا كان المبنى ورشة ارضية فقط .

3

الباب الرئيسى للورش التعليمية مزدوج (ضلفتين) بعرض  4متر وارتفاع  4متر لمبنى الورش االرضية فقط .

4

16

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

تثبت الماكينات الكهربائية على ارض الورشة فوق بالطة خرسانية مثبت بها مسامير وجاويط لكل طرف من اطراف الماكينة لتقليل معدل االهت اززات
للماكينة.

5

تدهن االبواب بمادة مقاومة للحرائق .

6

يحتوى الباب للورش التعليمية على مقبضين (داخلى وخارجى) عازل للح اررة والكهرباء.

7

قواعد الماكينات الخرسانية بعمق تحت سطح االرض ( 20سم ) وارتفاع ( 30سم ) فوق سطح االرض.

8

تثبت على اطراف القاعدة الخراسنية عدد ( 4مسمار )( جاويط) لتثبيت الماكينة.

9

وضع عالمات وارشادات عند المخارج والمداخل واماكن الهروب.

10

األشارات واألسهم عند المداخل والمخارج تلون بلون اخضر فسفورى.

11

غلق محابس ومفاتيح التشغيل فى حالة توقف العمل مع التأمين الكامل للتوصيالت الكهربائية.

12

الورش التعليمية التي تعتمد على التهوية الطبيعية ال تزيد عن ( 350متر مربع).
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م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

13

تزويد الورش التعليمية بشفاطات ميكانيكية للهواء وذلك للورش التى تزيد عن ( 350متر مربع).

14

وجود باب للطوارىء خلفى يؤدى الى منافذ الهروب.

15

تخزن أسطوانات اإلوكسجين على بعد ( 6متر) من إسطوانات الغازات القابلة لالشتعال.

16

وضع حواجز خرسانية بأرتفاع ال يقل عن ( 1.5متر) ويتحمل الحريق لمدة ال تقل عن نصف ساعة بين اسطوانات الهواء والغاز.

17

الورش التعليمية التى بها ابخرة سامة معدل التهوية للورشة تكون ثلث مساحة الورشة .

18

فتحات النوافذ واالبواب تكون ثلث مساحة الورشة او يعوض الفرق بشفاطات قوية ميكانيكية.

19

النوافذ تكون اسفل كمره السقف مباشرة وبارتفاع (  1متر) وبعرض الحائط بالكامل.

20
21

يفتح زجاج النوافذ العلى باستخدام شراع يكون مثبت بالنافذة وماسورة ساقطة ليد تثبت فى الحائط بارتفاع مناسب لمسك اليد .
الشفاطات المستخدمة فى الورش ذات االبخرة السامة بقطر ( 1.5متر ) وبها امتداد لمواسير خروج الهواء خارج الورشة مبطنة بمادة عازلة ضد الحرائق
.

22

ورش الحدادة يجهز بها كور مثبت بارضية الورشة وبها مخرج مواسير مبطنة بعوازل ضد الحريق.

23

يثبت بجانب الكور بورش الحدادة عدد ( )3طفايات حريق ماء واكسجين للطوارىء.

24

ترك مسافة كافية ( 75سم) أمام وخلف المعدات الكهربائية للسماح إلجراء عمليات الصيانة .

25

ترك مسافة ( 90سم) بين الماكينات و الحائط الخرسانى .

26

الممر بين الماكينات الثقيلة (  90سم ) مواجهة لبعضها البعض .

27

تثبيت الوصالت والكابالت الكهربائية بارضية الورشة تحت خراسنة االرضية.

28

عدم وجود اسالك او وصالت معلقة بمسامير او قواطع حديد او تمر خالل النوافذ او االبواب.

29

اللوحات الكهربائية المغذية للورشة توضع عليها حماية وعزل وتثبت اللوحات بجوار الباب .

30

وضع مفتاح رئيسى للطوارىء يتم فصل الكهرباء اتوماتيكيا عند الحوادث.

ملحق ( ) 4يوضح معيار االمن والسالمة للحريق في الورش التعليمية بالمدارس الثانوية الصناعية بجمهورية مصر العربية

17

1

وضع نظام االنذار وابالغ الدفاع المدنى والهالل االحمر بالورشة التعليمية اوتوماتيكيا .

2

تثبت اللوحة الرئيسية لالنذار خلف مكتب المعلم.

3

توافر فرد طوارىء من العاملين فى الورش ويتم تدريبه جيدأ بدورات لمكافحة الحرائق .

4

النسب المسموحة لالوكسجين فى الجو تكون بنسبة (. )%23.5 : %19.5

5

إذا زاد معدل الدخان عن الرؤية يتم الخروج من الورشة وشفط الدخان.

6

مدى اإلشتعال داخل الورش التعليمية بنسبة  %10وهى (بخار المادة المشتعلة والهواء) وتحسب بكمية البخار والدخان المتولدة فى جو الورشة .

7

يمنع زيادة نسبة االبخرة السامة داخل الورش مثل ( غاز اول اكسيد الكربون وغاز كبريتيد الهيدروجين ) عن  10اجزاء من المليون.

8

تكتشف كمية الدخان اذا شعرت باألعياء فيتم ترك الورشة فو اًر.

9

توضع معدات ومهمات وقاية شخصية عند دخول الورش التعليمية.

10

معدات الحماية الشخصية هى( قناع األوكسجين ومريلة وواقى الرأس وأحذية األرجل السفتى).

11

الطفايات المستخدمة فى الورش التعليمية الصناعية هى طفايات ( البودرة الجافة او ثانى اكسيد الكربون او طفايات الهالون) .

12

يمنع استخدام طفايات الماء أو التى يدخل فى تركيبها الماء حسب نوع الحريق .
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13

توضع طفايات الحريق على أرتفاع ( 1.25: 1متر) بحائط الورشة .

14

توضع فى الورشة الواحدة االقل مساحتها عن  200متر مربع حوالى تقريبا ( 5اسطوانة اطفاء وزن الواحدة  12كجم).

15

توضع حماية للطفايات بداخل صندوق مثبت داخل الحائط او معلق بالحائط.

16

يثبت كاشف الدخان اعلى الماكينة بالسقف .

17

يثبت كاشف الح اررة فى وسط الورش بالسقف .

18

تخزن أسطوانات اإلوكسجين على بعد ( 6متر) من إسطوانات الغازات القابلة لإلشتعال .

19

توضع كشافات النيون اليضاء بالسقف وبسقوط متر عن السقف.

20

تزود أضاءة للمعدة بحيث تكون المسافة بين المعدة والكشاف عن ( 1متر).

21

تزود كل ورشة بأجهزة تنفس وصندوق اسعافات اولية .

ملحق ( )5يوضح الصورة النهائية للمعايير
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

اوال  :معيار االمن والسالمة داخل الورش -:
1

إرتفاع حوائط الورشة التعليمية تقريبا  4متر اذا كانت بالدور االرضى للمبنى .

2

إرتفاع حوائط الورشة التعليمية تقريبا  6متر اذا كان المبنى ورشة ارضية فقط .

3

الباب الرئيسى للورش التعليمية مزدوج (ضلفتين) بعرض  4متر وارتفاع  4متر لمبنى الورش األرضية فقط .

4

18

تثبت الماكينات الكهربائية على ارض الورشة فوق بالطة خرسانية مثبت بها مسامير وجاويط لكل طرف من اطراف الماكينة لتقليل معدل االهت اززات
للماكينة.

5

تدهن االبواب بمادة مقاومة للحرائق .

6

يحتوى الباب للورش التعليمية على مقبضين (داخلى وخارجى) عازل للح اررة والكهرباء.

7

قواعد الماكينات الخرسانية بعمق تحت سطح االرض ( 20سم ) وارتفاع ( 30سم ) فوق سطح االرض.

8

تثبت على اطراف القاعدة الخراسنية عدد ( 4مسمار )( جاويط) لتثبيت الماكينة.

9

وضع عالمات وارشادات عند المخارج والمداخل واماكن الهروب.

10

األشارات واالسهم عند المداخل والمخارج تلون بلون اخضر فسفورى.

11

غلق محابس ومفاتيح التشغيل فى حالة توقف العمل مع التأمين الكامل للتوصيالت الكهربائية.

12

الورش التعليمية التي تعتمد على التهوية الطبيعية ال تزيد عن ( 350متر مربع).

13

تزويد الورش التعليمية بشفاطات ميكانيكية للهواء وذلك للورش التى تزيد عن ( 350متر مربع).

14

وجود باب للطوارىء خلفى يؤدى الى منافذ الهروب.

15

تخزن أسطوانات اإلوكسجين على بعد ( 6متر) من إسطوانات الغازات القابلة لالشتعال.

16

وضع حواجز خرسانية بأرتفاع ال يقل عن ( 1.5متر) ويتحمل الحريق لمدة ال تقل عن نصف ساعة بين اسطوانات الهواء والغاز.

17

الورش التعليمية التى بها ابخرة سامة معدل التهوية للورشة تكون ثلث مساحة الورشة .

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol24/iss2/6

assan et al.: Safety Standards Must be met for Fire Fighting in Educational Workshops in Industrial Secondary Schools in the Arab Republic of Egy

م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

18

فتحات النواف ذ واألبواب تكون ثلث مساحة الورشة او يعوض الفرق بشفاطات قوية ميكانيكية.

19

النوافذ تكون اسفل كمره السقف مباشرة وبارتفاع (  1متر) وبعرض الحائط بالكامل.

20
21

19

يفتح زجاج النوافذ العلى باستخدام شراع يكون مثبت بالنافذة وماسورة ساقطة ليد تثبت فى الحائط بارتفاع مناسب لمسك اليد .
الشفاطات المستخدمة فى الورش ذات االبخرة السامة بقطر ( 1.5متر ) وبها امتداد لمواسير خروج الهواء خارج الورشة مبطنة بمادة عازلة ضد الحرائق
.

22

ورش الحدادة يجهز بها كور مثبت بارضية الورشة وبها مخرج مواسير مبطنة بعوازل ضد الحريق.

23

يثبت بجانب الكور بورش الحدادة عدد ( )3طفايات حريق ماء واكسجين للطوارىء.

24

ترك مسافة كافية ( 75سم) أمام وخلف المعدات الكهربائية للسماح إلجراء عمليات الصيانة .

25

ترك مسافة ( 90سم) بين الماكينات و الحائط الخرسانى .

26

الممر بين الماكينات الثقيلة (  90سم ) مواجهة لبعضها البعض .

27

تثبيت الوصالت والكابالت الكهربائية بارضية الورشة تحت خراسنة االرضية.

28

عدم وجود اسالك او وصالت معلقة بمسامير او قواطع حديد او تمر خالل النوافذ او االبواب.

29

اللوحات الكهربائية المغذية للورشة توضع عليها حماية وعزل وتثبت اللوحات بجوار الباب .

30

وضع مفتاح رئيسى للطوارىء يتم فصل الكهرباء اتوماتيكيا عند الحوادث.

31

تصمم ارضية الورشه من الخرسانة العادية الممسوسة .

م

ثانيا  :معيار األمن والسالمة للحريق فى الورش

1

وضع نظام األنذار وابالغ الدفاع المدنى والهالل االحمر بالورشة التعليمية اوتوماتيكيا .

2

تثبت اللوحة الرئيسية لإلنذار خلف مكتب المعلم.

3

توافر فرد طوارىء من العاملين فى الورش ويتم تدريبه جيدأ بدورات لمكافحة الحرائق .

4

النسب المسموحة لألكسجين فى الجو تكون بنسبة (. )%23.5 : %19.5

5

اذا زاد معدل الدخان عن الرؤية يتم الخروج من الورشة وشفط الدخان.

6

مدى اإلشتعال داخل الورش التعليمية بنسبة  %10وهى (بخار المادة المشتعلة والهواء) وتحسب بكمية البخار والدخان المتولدة فى جو الورشة .

7

يمنع زيادة نسبة االبخرة السامة داخل الورش مثل ( غاز اول اكسيد الكربون وغاز كبريتيد الهيدروجين ) عن  10اجزاء من المليون.

8

تكتشف كمية الدخان اذا شعرت باالعياء فيتم ترك الورشة فو اًر.

9

توضع معدات ومهمات وقاية شخصية عند دخول الورش التعليمية.

10

معدات الحماية الشخصية هى( قناع االوكسجين ومريلة وواقى الرأس وأحذية االرجل السفتى).

11

الطفايات المستخدمة فى الورش التعليمية الصناعية هى طفايات ( البودرة الجافة او ثانى اكسيد الكربون او طفايات الهالون) .

12

يمنع استخدام طفايات الماء او التى يدخل فى تركيبها الماء حسب نوع الحريق.

13

توضع طفايات الحريق على أرتفاع ( 1.25: 1متر) بحائط الورشة .

14

توضع فى الورشة الواحدة االقل مساحتها عن  200متر مربع حوالى تقريبا ( 5اسطوانة اطفاء وزن الواحدة  12كجم).

15

توضع حماية للطفايات بداخل صندوق مثبت داخل الحائط او معلق بالحائط.

16

يثبت كاشف الدخان اعلى الماكينة بالسقف .
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20

م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

17

يثبت كاشف الح اررة فى وسط الورش بالسقف .

18

تخزن أسطوانات اإلوكسجين على بعد ( 6متر) من إسطوانات الغازات القابلة لالشتعال .

19

توضع كشافات النيون اليضاء بالسقف وبسقوط متر عن السقف.

20

تزود أضاءة للمعدة بحيث تكون المسافة بين المعدة والكشاف عن ( 1متر).

21

تزود كل ورشة بأجهزة تنفس وصندوق اسعافات اولية .

22

تزود لوحات الكهرباء بنظام اطفاء ألى عند حدوث حريق
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